Επαναληπτικό φυλλάδιο στα ρήματα
Ενότητα 1: Ο φίλος μας το περιβάλλον
Όνομα:…………………………………………………………………………………………

1.








Να υπογραμμίσεις τα ρήματα στις παρακάτω προτάσεις
Έλιωσαν τα χιόνια με την άνοιξη.
Ενοικιάζεται διαμέρισμα 60 τετραγωνικών μέτρων.
Ο Νίκος χειρίζεται άψογα τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
Αλείφθηκε με αντιηλιακή κρέμα, για να μην καεί.
Αύριο το απόγευμα με τη φίλη μου την Ελένη θα πάμε στην αγορά.
ΚΆΘΕ Σαββατοκύριακο γράφουμε έκθεση για εξάσκηση.
Ξαφνικά έρχεται η Αλίκη και μας ανακοινώνει ένα ευχάριστο νέο.

2. Να μεταφέρεις το παρακάτω κείμενο στον Αόριστο.
Η θάλασσα αποτελεί το μέσον επικοινωνίας, το δρόμο που φέρνει τους ανθρώπους του τόπου
σε επαφή με άλλους λαούς και πολιτισμούς. Είναι αυτή που τους βοηθάει να καλυτερέψουν
τη ζωή τους. Γι’ αυτό και αυτοί την αγαπούν και δένονται μαζί της, την υμνούν στα τραγούδια
τους και τη συνδέουν με τα παραμύθια τους.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. Να κάνεις χρονική αντικατάσταση στα παρακάτω ρήματα
Ενεστώτας
Παρατατικός
Αόριστος
Εξακ. μέλλοντας
Στιγμιαίος μέλλοντας
Παρακείμενος
Υπερσυντέλικος
Συντελ. μέλλοντας

σκουπίζουν

Θα ψήσεις

4. Να συμπληρώσετε στις καταλήξεις των ρημάτων με –ε ή –αι











Το σπίτι τους βρίσκετ____ στην πλαγιά του βουνού.
Το μάθημα αυτό προσφέρετ___ για συζήτηση και ανταλλαγή πληροφοριών.
Θα προσπαθήσουμ____ να αποφύγουμ____ τη θύελλα.
Απαγορεύετ____ να ρυπαίνετ____ το θαλάσσιο περιβάλλον.
Μην αγοράζετ___ προϊόντα που προέρχοντ____από ζώα ή φυτά που
απειλούντ____με εξαφάνιση.
Πρέπει να πλένετ____ καλά τα χέρια σας και όταν φτερνίζεστ___ να χρησιμοποιείτ___
τον αγνώνα σας.
Τι παρατηρείτ____ παιδιά σε αυτή την εικόνα;
Μου φαίνετ___ ότι δε διαβάζετ____ όσο χρειάζετ____.
Η φωτιά επεκτείνετ____. Ακούγετ____ η σειρήνα της πυροσβεστικής.

5. Να μεταφέρεις το παρακάτω κείμενο στον Ενεστώτα
« Ο χρόνος κυλούσε παράξενα στο δάσος. Θρόιζε μαζί με τα πράσινα φύλλα της άνοιξης ή
έπεφτε αργά με τις νιφάδες του χιονιού. Έσταζε από τα κλαδιά μαζί με τις σταγόνες της
φθινοπωρινής βροχής ή χόρευε σαν διαμαντόσκονη στις αχτίδες του ήλιου. Κυλούσε μαζί με
τη ζωή και γινόταν ένα με αυτή»
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

6. Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με το κατάλληλο ρήμα της παρένθεσης στο χρόνο
που σας δίνετε.
 Στις δέκα η ώρα τα παιδιά ___________ ήδη _______________ (κοιμάμαιΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ)
 Η γιαγιά _______________ (κάθομαι-ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ) δίπλα στο τζάκι και μας
______________ (λέω-ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ) μια ιστορία από την κατοχή.
 Στη γιορτή μου________________(καλώ-ΑΟΡΙΣΤΟΣ) όλους τους φίλους μου.
 Άκουσα ότι _______________(έρχομαι-ΜΕΛ.ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ) πολλοί στην εκδήλωση
για την προστασία του περιβάλλοντος.
 Ο Κώστας ______________ (βρίσκω-ΑΟΡΙΣΤΟΣ) καινούρια δουλειά και τώρα
__________________________(δουλεύω-ΜΕΛ. ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΟΣ) κάθε μέρα
μέχρι αργά.

